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                              TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

                           ÖN LİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ 

 

 

                                                  BİRİNCİ BÖLÜM 

                                Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni tercih edecek olan 

başarılı öğrenciler ile üniversitede eğitimleri süresinde başarı gösteren öğrencileri teşvik etmek, 

yürütülen eğitim öğretimin kalitesini yükseltmek yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere ve Türk Hava 

Kurumu bünyesinde çalışan personele destek sağlamak amacıyla verilecek bursları ve indirimleri 

düzenlemektedir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, hazırlık sınıfı dâhil ön lisans ve lisans öğrencilerine 

sağlanacak burs ve indirimlerle ilgili hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

ve değişiklikleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği ve Türk Hava Kurumu 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Burs: Eğitim-öğretim yılı ücretlerinden yapılan burs, indirim veya yardımını,  

b) Burs komisyonu: Mütevelli Heyeti tarafından burs başvurularının değerlendirmelerini 

yapmak üzere görevlendirilen komisyonu 

c) Fakülte: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Fakültelerini, 

ç) Kayıtlı yarıyıl: Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyılı, 

d) Meslek yüksekokulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Meslek Yüksekokullarını, 

e) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

f) Normal öğrenim süresi: YÖK tarafından belirlenen normal eğitim sürelerini, ancak 

zorunlu hazırlık sınıfı var olan programlarda ilave 1 yılı, 

g) Okul ücreti: Öğrenim ücretine ilaveten uçuş eğitimi ücretini, 
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ğ) Öğrenim ücreti: Programın Mütevelli Heyetçe belirlenen toplam ücretini, 

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

ı) Program: Fakültelerde bölümleri, meslek yüksekokullarında programları, 

i) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü, 

j) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu, 

k) THKÜ: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,  

l) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Burs ve İndirimlere İlişkin Esaslar 

 

Burs/indirim çeşitleri ve kısıtları 

MADDE 5- (1) Bu yönerge kapsamında düzenlenen burslar; “ÖSYM Bursu”, “Doluluk 

Bursu”, “Derece Bursu”, “Bilim Bursu”, “Akademik Başarı Bursu”, “Şehit ve Gazi Çocuğu 

Bursu”, “Destek Bursu”, “Personel Bursu”, “Kardeş Bursu” dan oluşur. 

(2) Mütevelli Heyeti, THKÜ mali kaynaklarında daralma halinde, bu burslardan 

bazılarının geçici olarak uygulamasının durdurulmasına karar verebilir. 

 

ÖSYM bursu 

MADDE 6- (1) ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili 

mevzuat hükümleri gereğince verilen burstur. 

(2) ÖSYM Kılavuzu’nda belirtilen burslu programlardan birini tercih ederek THKÜ’ye 

yerleştirilen öğrencilere yerleştiği programın bursluluk yüzdesi oranında THKÜ’ye kayıt yaptıran 

öğrencilerin okul ücretine indirim sağlanır. 

(3) Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlarda yerleştiği programın bursluluk yüzdesi 

oranında hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin ücretine de uygulanır. 

(4) Burs, öğrencinin başarı düzeyinden bağımsız olarak zorunlu hazırlık sınıfı hariç ön 

lisans programları için 2+1 yıl, lisans programları için 4+1 yılı kapsar. Belirtilen sürelerin sonunda 

burs kesilir. 

(5)  Zorunlu hazırlık sınıfın okuyan öğrencilerde bursun kapsamı bir yıldır. Zorunlu 

hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin bursu başarılı olana kadar kesilir. 

 

 

Doluluk bursu  

MADDE 7- (1) ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucu doluluk oranı düşük 

kalan programlara öğrencilerin tercih etmesini teşvik etmek amacıyla verilen burstur. 
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(2) Burs uygulanacak programlar ve bursluluk yüzdesi ÖSYM tarafından yapılan 

yerleştirme sonrasında Senato tarafından belirlenir. 

(3) Burs sadece ÖSYM kılavuzunda “Ücretli” belirtilen programlara uygulanır. 

(4) Burstan belirlenen programlardan birini ilk beş tercihine yazan ve kaydolan öğrenciler 

hak kazanır. 

(5) Hazırlık sınıfı olan programlarda yerleştiği programın bursluluk yüzdesi oranında 

hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin ücretine de uygulanır.  

(6) Burs, öğrencinin başarı düzeyinden bağımsız olarak zorunlu hazırlık sınıfı hariç ön 

lisans programları için 2+1 yıl, lisans programları için 4+1 yılı kapsar. Belirtilen sürelerin sonunda 

burs kesilir. 

(7) Zorunlu hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerde bursun kapsamı bir yıldır. Zorunlu 

hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin bursu başarılı olana kadar kesilir. 

(8) Burstan THKÜ programlarına daha önceden kayıt yaptıran öğrenciler faydalanamaz. 

(9) Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti burs kapsamı 

dışındadır. 

Derece bursu 

MADDE 8- (1) Derece Bursu, ÖSYM tarafından yapılan liseden üniversiteye geçiş 

sınavında üstün başarı gösteren ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavı sonucunda 

THKÜ’yü tercih edip kayıt yaptıran öğrencilere tanınan ve başarıyı teşvik etmek için verilen aylık 

nakdi karşılıksız burstur. 

(2) Burs, kayıt yapılan programın puan türünün birinde Türkiye genelinde ilk 1.000 

arasında yer alan öğrencilere verilir. 

(3) Burs miktarı her akademik yılbaşında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

(4) Burs, normal eğitim süresi boyunca bursa hak kazanılan dönemdeki miktarlar 

değiştirilmeden akademik yıl boyunca dokuz ay süreyle verilir. 

(5) Burs, kayıtlı yarıyıl boyunca verilir, kayıt yenilenmediği veya kayıt dondurulduğu 

süreleri boyunca kesilir. 

(6) Burs, kayıtlı yarıyıldaki her ayın sonunda öğrencinin kendi adına açtığı hesaba 

yatırılır. 

(7) Yarıyıl sonu akademik genel ortalaması 3,00’ün altına düşen öğrencinin bursu o 

yarıyıl sonu itibariyle kesilir, ancak akademik genel ortalamasının 3,00’ün üzerine çıkardığı 

yarıyıldan itibaren tekrar başlar. Geçmiş dönemlere ait burs verilmez. 

 

Bilim bursu 

MADDE 9 - (1) TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda 

altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki THKÜ’nün burslu programlarına 

kontenjan dışı ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilen öğrencilere tanınan ve başarıyı onure eden aylık 

nakdi karşılıksız burstur. 

(2) Burs miktarı her akademik yılbaşında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

(3) Burs, normal eğitim süresi boyunca bursa hak kazanılan dönemdeki miktarlar 
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değiştirilmeden akademik yıl boyunca dokuz ay süreyle verilir. 

(4) Burs, kayıtlı yarıyıl boyunca verilir, kayıt yenilenmediği veya kayıt dondurulduğu 

süreleri boyunca kesilir. 

(5) Burs, kayıtlı yarıyıldaki her ayın sonunda öğrencinin kendi adına açtığı hesaba yatırılır 

(6) Yarıyıl sonu akademik genel ortalaması 3,00’ün altına düşen öğrencinin bursu o 

yarıyıl sonu itibariyle kesilir, ancak akademik genel ortalamasının 3,00’ün üzerine çıkardığı 

yarıyıldan itibaren tekrar başlar. Geçmiş dönemlere ait burs verilmez. 

 

Akademik başarı bursu 

MADDE 10- (1) Üniversitemizde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine, bir 

akademik yılsonundaki genel not ortalamalarına göre izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere 

öğrenci başarısını teşvik etmek amacıyla karşılıksız olarak verilir. Akademik Başarı Bursu, sadece 

burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamakta olup, tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, 

kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.  

(2) Bursa, programa başladıktan sonra THKÜ’den aldığı derslerin akademik genel not 

ortalaması 3,50’ten yüksek olan ve bulunduğu programın sınıf sıralamasında ilk 3’e giren 

öğrenciler hak kazanır. Ancak, akademik genel not ortalamalarının aynı olması sebebiyle ilk 3’e 

giren öğrenci sayısı 3’ten fazla ise sıralamada sırasıyla öğrencilerin ÖSYM yerleştirme puanları 

yüksekten düşüğe, yaşı küçükten büyüğe bakılır. Sayı değişmez ise ilk 3’e giren öğrencilerin 

tamamı burstan faydalanır. 

(3) Burs miktarı, yatırılacak öğrenim ücretinin birinci olanda % 50, ikinci ve üçüncü 

olanda ise % 25’dir. 

(4) Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti burs kapsamı 

dışındadır. 

(5) Öğrenci İşleri Müdürlüğü her akademik yılın başında kayıtlardan uygun bir süre önce 

Akademik Başarı Bursundan yararlanabilecek durumdaki öğrencileri bir liste halinde Rektörlüğe 

sunar ve Rektörlüğün onayıyla kesinleşen liste kayıtlardan önce Üniversite internet sayfasında ilan 

edilir. 

 

Şehit ve gazi çocuğu bursu 

MADDE 11- (1) Ülkemiz bekası için hizmet verirken şehit ya da gazi olmuş 

vatandaşlarımız eş ve çocuklarına uygulanan indirimdir. 

(2) Burs, öğrencinin başarı düzeyinden bağımsız olarak öğrenim süresi boyunca verilir. 

(3) Burs miktarı yatırılacak öğrenim ücretinin %20’sidir.  

(4) Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti burs kapsamı 

dışındadır. 

 

Destek bursu 

MADDE 12- (1) Kamuya bağlı kurumlarda yetişen, bakım ve koruma altındaki başarılı 

çocuklar ile belgelemek şartıyla yetim veya öksüz olan çocukların eğitimine katkıda bulunmak 
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amacıyla verilen burstur.   

(2) Burs, öğrencinin başarı düzeyinden bağımsız olarak öğrenim süresi boyunca verilir. 

(3) Kamuya bağlı kurumlarda yetişen, bakım ve koruma altındaki başarılı çocuklar için 

burs miktarı yatırılacak öğrenim ücretinin %20’sidir. Bu kurumlarda yetişmeyen yetim veya öksüz 

olduğunu belgeleyen çocuklara uygulanacak olan burs miktarı öğrenim ücretinin %10’udur. 

(4) Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti burs kapsamı 

dışındadır. 

 

Kardeş bursu 

MADDE 13- (1) THKÜ’de ilgili akademik yarıyılda kardeş koşulu olan birden fazla 

kardeşin kayıtlı olarak öğrenim görmesi halinde aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla her bir 

kardeşin öğrenim ücretine uygulanan indirimdir. 

(2) Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını belgeleyerek Rektörlüğe 

şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

(3) Burs miktarı yatırılacak öğrenim ücretinin %10’udur. 

(4) Burs, THKÜ’de kayıtlı kardeş koşulunun sağlanmadığı yarıyıldan itibaren kesilir. 

(5) Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti indirim kapsamı 

dışındadır. 

 

Personel bursu 

MADDE 14- (1) THKÜ, THK Genel Başkanlığı, THK Havacılık Vakfı ve Vakfa bağlı 

şirketlerin tam zamanlı çalışan personel ile eş ve çocukları ve THK şube başkanları ile eş ve 

çocuklarına ön lisans ve lisans eğitimleri için THKÜ’nün programlarında kayıtlı öğrencilerine 

uygulanan indirimdir. 

(2) Burs, öğrencinin başarı düzeyinden bağımsız olarak öğrenim süresi boyunca verilir. 

(3) Burs miktarı yatırılacak öğrenim ücretinin %20’sidir. 

(4) Burs aynı aileden sadece tek kişiye uygulanır. 

(5) Burs normal öğrenim süresince uygulanır. 

(6) Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü uçuş eğitimi ücreti indirim kapsamı 

dışındadır. 

(7) İndiriminden faydalanan öğrencilerin indirimin devam etmesi için her yarıyıl başında 

indirimin koşullarının sağlandığını belgelemeleri gerekir. Aksi takdirde indirim o yarıyıldan 

itibaren iptal edilir. 

 

Sporcu bursu 

MADDE 15- (1) Ülkemizi uluslararası spor müsabakalarında temsil etmiş ve derece almış 

Gençlik ve Spor Bakanlığı protokolü kapsamındaki sporcularımıza verilen burstur. 

(2) Burstan THKÜ de kayıtlı ve burs başvurusu yapıldığı tarihte son dört yıl içerisinde 
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Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında ferdi veya takım olarak ilk üçte yer alan 

sporcular faydalanabilir.  

(3) Burs, öğrencinin başarı düzeyinden bağımsız olarak öğrenim süresi boyunca verilir. 

(4) Burs miktarı Gençlik ve Spor Bakanlığı protokolünde belirtilen oranındadır.  

(5) Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti burs kapsamı 

dışındadır.                                                                                  

                                                                  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 16-  (1) Tüm burs ve indirimler güz ve bahar yarıyılları için geçerli olup, yaz 

döneminde geçerli değildir. 

 

MADDE 17-  (1) Öğrencinin alacağı burs ve indirimlerin toplamı %100’ü aşamaz. 

(2) Bursun kesileceği durumlar; 

a) ÖSYM Bursu dışında diğer burslar “uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası 

alınması durumunda kesilir.  

b) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması durumunda burs kesilir. 

 

MADDE 18- (1) THKÜ tarafından sağlanan nakdi burslardan birden fazlasına hak 

kazanan öğrenciler bu burslardan en yüksek olanını alırlar.  

 

MADDE 19- (1) Burslardan THKÜ’ye kayıt yaptırdığı yıl itibariyle 

yararlanamayan/yararlanmayan öğrenciler için geriye dönük uygulama yapılamaz. 

 

Yürürlükten kaldırma  

MADDE 20- (1) Senatonun 21/02/2019 tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul edilerek 

26/02/2019 tarih ve 02 sayılı Mütevelli Heyet toplantısında onaylanmış olan THKÜ Burs 

Yönergesi, tümü üzerinde değişiklik yapılması nedeni ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 21- (1) Bu yönerge, 2020-2021 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak 

üzere Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 22- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli 

Heyet Başkanı yürütür. 


